
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op het Walterbosch! 

 
 
  
 
 

HAVO-VWO LINNAEUS* 

VWO ERASMUS 

*Linnaeus is de voorlopige werktitel van het nieuwe programma in de havo-vwo 
onderbouw. We komen aan het begin van het schooljaar met de definitieve naam. 
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Een nieuwe manier van kijken naar ons onderwijs 
De wereld waarin jij leeft en opgroeit verandert en wij vinden dat wij als school jou zo 

goed als mogelijk moeten voorbereiden op de wereld van nu én de wereld van morgen. 

In 2018 zijn we gestart met de stroom vwo-Erasmus. In het schooljaar 2022-2023 

hebben we op het Walterbosch ook de stroom havo-vwo Linnaeus. We gaan ons 

onderwijs beter laten aansluiten op de basisschool en je leren zelfstandig te worden. We 

gaan je bijvoorbeeld helpen bij het leren leren en het plannen van je werk. Ook willen we 

dat de leerstof beter aansluit op de wereld zoals jij die kent. Het zal voor jou duidelijker 

worden waarom je bijvoorbeeld Nederlands krijgt of het domein mens & natuur en 

waarom het zo belangrijk is om flink te zweten op het sportveld of in de gymzaal. 

We vinden het heel belangrijk dat jij je thuis gaat voelen op het Walterbosch, dat je weet 

wat er van je verwacht wordt en wat je mogelijkheden en kansen zijn. Daar gaat je 

coach je intensief bij begeleiden. Je coach zal je tijdens klassenwerk begeleiden op het 

gebied van samenwerking, plannen, jouw ontwikkeling op school en jouw leerproces. Je 

coach heeft contact met je ouders/verzorgers en kijkt samen met jou naar je leerdoelen 

van de verschillende vakken en domeinen. 
 

Twee verschillende programma's in de onderbouw 
In de onderbouw op het Walterbosch bieden we twee verschillende programma’s aan, het 

Linnaeus en het Erasmus. Het Linnaeus is een onderwijsstroom voor zowel havo als voor 

vwo, het Erasmus voor het vwo. De twee verschillende programma’s hebben een aantal 

onderdelen hetzelfde, maar verschillen ook op een aantal onderdelen. 

 

De belangrijkste overeenkomsten: 

Zowel op het Erasmus als op het Linnaeus heb je klassenwerkuren, krijg je veel lessen in 

domeinen en heb je een coach die jou meerdere uren per week ziet. Tijdens het 

klassenwerk werk je aan de leerdoelen van de vakken en domeinen. Een coach helpt 

je hierbij. Hij of zij kijkt hoe jij het beste leert en zal je hierin begeleiden. Samen met de 

coach ben je regelmatig in gesprek over hoe het gaat op school. Naast vakken zoals 

Nederlands, Engels en wiskunde, krijg je in beide stromen les in domeinen. We hebben 

in de onderbouw vakken aan elkaar gekoppeld die veel met elkaar te maken hebben 

zodat verbanden tussen vakken duidelijker worden. Hierdoor heb je minder verschillende 

vakken tegelijkertijd op je rooster en kun je je beter focussen op jouw taken. In de 

tekstkaders zie je in het kort de domeinen beschreven. 

Je hebt geen toetsweken en krijgt ook niet altijd een 

cijfer. We geven soms wel toetsen, maar vinden dat dit niet 

de enige manier is waarop je kunt bewijzen dat je de lesstof 

beheerst. Afronden kan namelijk ook heel goed door een 

presentatie, werkstuk, toneelstuk, een film of een maquette. 

Aan het eind van een blok lever je dit in bij de docent voor 

feedback. Met die feedback ga je vervolgens weer aan de 

slag. 

 
Mens en maatschappij 

Mens en natuur 

In dit domein verdiep 

je je in biologie, 

natuurkunde en 

scheikunde. Denk aan 

thema’s zoals ‘het 

ziekenhuis’, ‘kleiner 

kan bijna niet’ en 

‘expeditie Robinson’. 

Kunst en cultuur 

Bij kunst en cultuur 

leer je je verhaal te 

vertellen en je 

emoties te uiten door 

bijvoorbeeld theater 

te spelen, muziek te 

maken, te teken en 

te filmen. 

Je leert over allerlei 

maatschappelijk thema’s 

die over de vakken 

aardrijkskunde, 

geschiedenis, economie en 

levensbeschouwing gaan. 

Je maakt bijvoorbeeld een 

stamboom over je eigen 

familie. 

 
 

Bewegingsonderwijs 

Op het Walterbosch 

laten we je niet alleen 

maar leren met je 

hersenen. Er is genoeg 

ruimte om lekker te 

sporten. 

 
 

3 



 

 

Feedback 

Op het Walterbosch vinden we het belangrijk dat we de studievoortgang goed 

bespreekbaar maken. We geven minder toetsen en het geven van cijfers is niet de 

belangrijkste leidraad voor de overgang naar een nieuw leerjaar. We geven je regelmatig 

en op verschillende manieren feedback. Zo weet je welke leerdoelen je al goed beheerst 

en aan welke leerdoelen je nog moet werken. De feedback gaat niet alleen over 

leerdoelen van één vak, maar we spreken ook met elkaar over allerlei vaardigheden en 

executieve functies. Voorbeelden hiervan zijn: plannen, samenwerken, kritisch denken en 

probleem oplossend denken. Je mag bij ons op school fouten durven maken! 

 

De belangrijkste verschillen tussen Erasmus en Linnaeus: 

 
 Erasmus Linnaeus 

Advies PO vwo+ Het Erasmus is op dit 

moment alleen toegankelijk 
voor leerlingen met een 
vwo+ advies. 

vwo (+) 

havo-vwo 
vwo 

Het Linnaeus is voor alle 

leerlingen met een 
vwo(+), havo-vwo of havo 
advies. 

Type leerling Zelfsturend Het Erasmus is voor 

leerlingen die graag willen 
samenwerken, zelfstandig 
zijn en al goed kunnen 
reflecteren. Er is in het 
rooster veel ruimte voor 
leerlingen die al relatief veel 
zelf kunnen en willen 
onderzoeken. 

Begeleid Op het Linnaeus is er meer 

structuur en werken we 
met een rooster dat is 
ingericht met meer vak- 
en domeinlessen. Er is 
ruimte voor extra 
ondersteuning in de 
flexuren die op je rooster 
staan. 

Rooster Aan en uit 
voor enkele 
vakken of 

domeinen 

Op het Erasmus heb je niet 
alle vakken en domeinen 
het hele jaar door, soms 

staat er een vak een 

periode ‘uit’ en pak je het 
later weer op. Je hebt voor 
de meeste vakken een 
inspiratie-uur per week. 

Continue Op het Linnaeus heb je al 
je vakken en domeinen 
het hele jaar door. Hier ga 

je meer via een vaste 

route van A naar B naar C, 
en zo verder. Je hebt ieder 
vak twee uur in de week. 

Keuzevakken Drie jaar Je krijgt alle keuzevakken 
(O&O, Informatica en 

Kunst) drie jaar lang 
afgewisseld aangeboden. 
Dit noemen we Capita 
Selecta. 

Na jaar 1 
een keuze 

Je krijgt in de brugklas de 
drie keuzevakken 

aangeboden en maakt 
daarna een keuze voor 
één vak voor jaar 2 en 3. 

 

Op de volgende bladzijden tref je uitgebreidere 

informatie over het Erasmus en het Linnaeus. 
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Havo/vwo-Linnaeus in het kort 
Het Linnaeus is de havo/vwo opleiding van het 

Walterbosch. Hiermee kun je doorstromen naar de 

bovenbouw van het vwo of de havo, maar de manier 

waarop je dat doet is uniek! Hierbij denken we niet 

meer alleen in schoolvakken, maar werken we in de 

onderbouw met vakken en domeinen (mens & natuur, 

mens & maatschappij en kunst & cultuur). Je hebt op 

het Linnaeus vooral vaklessen en een beperkt aantal 

klassenwerkuren. Er is aandacht voor leren leren. Je kan 

tijdens de flexuren kiezen voor extra ondersteuning. We 

hebben veel aandacht voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling en denken minder in cijfers, maar kijken 

naar wat je doet. We bespreken met je welke leerdoelen 

je al goed beheerst en in welke leerdoelen je je nog 

verder verbeteren kunt. 

 

Het rooster 

 
…Enthousiast? …een vaste structuur, maar wel… 

…Positief? …zelf keuzes kunnen maken in flexuren? 

Je krijgt elk schooljaar zeven blokken van vijf weken, 

plus themaweken. Hieronder staat een voorbeeldrooster. Verderop wordt uitgelegd wat 

alles betekent. 

 
Lesuur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Klassenwerk 
 

Klassenwerk Klassenwerk Klassenwerk 

2 
Vak 1 

Engels 

 Vak 1 
Engels 

Vak 3 

wiskunde 

Domein 3 

Kunst & Cultuur 

3 
Vak 2 

Nederlands 
Vak 4 DU/FR/SP 

Bewegings- 
onderwijs 

Domein 3 

Kunst & Cultuur 
Project 

4 
Vak 3 

wiskunde 

Domein 2 
Mens & Natuur 

Bewegings- 
onderwijs 

Vak 4 DU/FR/SP Project 

5 
Domein 1 Mens 
& Maatschappij 

Domein 1 Mens 
& Maatschappij 

Vak 2 
Nederlands 

Domein 2 
Mens & Natuur 

Project 

6 
* Flexuur: 

Vak 4 DU/FR/SP 
Flexuur 

* Flexuur: 
Vak 4 DU/FR/SP 

Flexuur Project 

7 
Bewegings- 

onderwijs 

 
Klassenwerk Klassenwerk 

 

HAVO/VWO-LINNAEUS 

Ben jij… 
…Actief? 

Wil jij… 
…graag uitleg? 



  

Lessen en begeleid werken 

Vakken en domeinen 

Je krijgt les in een aantal vakken en domeinen. Door 

het samenvoegen van sommige vakken tot domeinen, 

ben je met minder vakken tegelijkertijd bezig én zijn 

de verbanden tussen de vakken duidelijker. 

 

Klassenwerk 

Tijdens het klassenwerk werk je aan je leerdoelen. Dit 

zijn de taken van je vakken en domeinen. Een coach 

helpt je hierbij. Hij of zij kijkt hoe jij het beste leert en 

zal je hierin begeleiden. 
 

 

Flexuren 

Vind je iets moeilijk, of wil je juist meer weten? Tijdens flexuren kun je vragen stellen 

aan vakdocenten. Zij helpen je verder. Maar er is ook ruimte voor het volgen van een 

extra taal. 

 

Project 

Tijdens project werk je elke periode aan een keuzevak. In het eerste jaar maak je kennis 

met O&O en informatica. Aan het eind van jaar 1 kies je één keuzevak dat je volgt in klas 

2 en 3. Je kan kiezen tussen kunst & media, informatica en O&O. 

 

Talen * 

Op het Linnaeus krijg je in de brugklas twee 

periodes Frans, twee periodes Duits en twee 

periodes Spaans. Aan het einde van de 

brugklas maak je een keuze voor één of 

twee talen (voor klas 2 en 3). 

Om je in de brugklas goed onder te 

dompelen in de talen krijg je ze niet 

tegelijk, maar na elkaar en maar liefst vier 

uur per week. Je houdt daardoor twee vrije 

flexuren over. 

Wanneer je in klas 2 en 3 kiest voor twee 

talen (naast Ne en En), dan volg je deze 

extra taal (twee uur) tijdens de flexuren en 

houdt je dus maar twee vrije flexuren over 

(in plaats van vier). 
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Start- en tussenweken 
Meerdere keren per jaar heb je een 

bijzondere week in je planning staan. 

We kennen een startweek aan het begin 

van het schooljaar: we gaan dan op 

kamp en het leren kennen van je 

nieuwe klasgenoten, je coach en de 

school staat centraal. 

 

Tijdens tussenweken is er ruimte voor 

bijvoorbeeld een sporttoernooi, een 

excursie of een bijzonder project. 

 

 
 

 

Maatwerk en ondersteuning 
We proberen het onderwijs af te stemmen op jouw behoefte. Wat als het even niet lukt? 

Natuurlijk kijken we eerst waarom het niet lukt. Als het kan, helpen we je op de juiste 

weg. Je coach speelt hierin een belangrijke rol, maar soms heb je even iemand anders 

nodig. Zo kunnen in de brugklas de juniorcoaches je extra helpen en kun je tijdens de 

flexuren voor een aantal vakken extra ondersteuning krijgen. Juniorcoaches zijn 

leerlingen uit de bovenbouw die er samen met jouw coach voor jou zijn. 

 

Ben je als vwo+er toch toe aan een uitdaging in een andere vorm en past de manier van 

werken op het Linnaeus toch niet bij jou? In dat geval kun je altijd overstappen naar ons 

Erasmus programma (meer informatie over dit programma: zie de volgende pagina’s). 

 

 



Praktische informatie 
Onze leerlingen werken veel zelfstandig of samen in tweetallen. Veel lesmateriaal wordt 

digitaal aangeboden. De stof staat soms in boeken, maar veel opdrachten staan online. 

Daarom is het nodig om een laptop mee naar school te nemen. 

 

In het Linnaeus zullen we gedurende het schooljaar af en toe extra kosten maken voor 

bijvoorbeeld excursies, gastlessen en klassenactiviteiten. We zullen u als ouder nooit 

meer dan €80,- op jaarbasis vragen. 
 

 

 
Een voorbeeld dagje Linnaeus 

De ochtend begint om 08.30 uur met je eigen coach. Je pakt je spullen en gaat in je 

groepje zitten. Je coach opent de dag bijvoorbeeld door een stelling te geven, het nieuws 

te kijken of even te kletsen. Daarna ga je meestal zelfstandig aan de slag met je 

weektaak. 

 

Je werkt soms alleen, soms samen. Je helpt elkaar, stelt vragen aan de coach, maakt 

planningen, leert woordjes, maakt een verslag, enz. Je coach voert af en toe een 

gesprekje met je, kijkt samen naar hoe het gaat en helpt met je planning. 

 

Je hebt lessen, zoals het domein mens&maatschappij, het vak Engels of het vak 

wiskunde. Tijdens de les wordt nieuwe leerstof uitgelegd en is er ruimte om aan je werk 

te gaan. Ook wordt er uitgelegd wat jij moet weten om verder te kunnen met het 

klassenwerk. 

 

Je krijgt één van de aangeboden talen (Duits, Frans, Spaans), waarbij je in een andere 

periode weer een andere taal krijgt. 
 

Je hebt je ingeschreven voor de flexuren. Dit keer heb je wiskunde gekozen. Je vindt het 

onderwerp van dit hoofdstuk wat lastiger en je wilt er graag extra mee aan het werk. De 

wiskundedocent helpt je met extra uitleg. Zo kun jij weer verder. 

 

Dan zit de lesdag op school erop. Waarschijnlijk moet je thuis nog een beetje huiswerk 

maken. Of heb je hard gewerkt, zit alles mee en ben je klaar voor vandaag? 

 

Wil je meer weten? Je kunt altijd 

contact met ons opnemen! 
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VWO-ERASMUS 

Ben jij… Wil jij… 
…ambitieus? …extra uitdaging? 
…zelfstandig? …op onderzoek uitgaan? 

…nieuwsgierig? …projectmatig werken? 

 

 

Vwo-Erasmus in het kort 
Het Erasmus’ is de vwo+ opleiding van het Walterbosch. 

Hiermee kun je een vwo diploma halen, maar de manier 

waarop je dat doet is uniek! Je leert via thematische 

projecten om verschillende soorten kennis en 

vaardigheden te combineren. Hierbij denken we niet 

meer in de schoolvakken, maar werken we in de 

onderbouw met domeinen, zoals mens&maatschappij, 

kunst&cultuur en mens&natuur. Een leerling van het 

Erasmus werkt grotendeels zelfstandig onder 

begeleiding van een coach, volgt een beperkt aantal 

lessen en kan altijd kiezen voor uitdagende extra 

onderdelen. Als je ergens goed in bent krijg je meer 

verdieping. In bepaalde gevallen kan je versnellen. We 

hebben veel aandacht voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling en denken minder in cijfers, maar in het 

waarderen van alles wat je doet. 

 

Het rooster 
Je krijgt elk schooljaar zeven blokken van vijf weken, plus themaweken. Hieronder staat 

een voorbeeldrooster. Verderop wordt uitgelegd wat alles betekent. 

 
Blok 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30-09.20 Klassenwerk Capita Selecta 
Technasium 

Keuzewerktijd  Klassenwerk 

09.20-10.10   Inspiratieles 
Wiskunde 

Klassenwerk 

10.30-11.20 Inspiratieles 
Engels 

Bewegings- 
onderwijs 

11.20-12.10 Inspiratieles 
Nederlands 

Capita Selecta 
Technasium 

12.40-13.30 Inspiratieles 
M&M 

Keuzewerktijd Klassenwerk Capita Selecta 
Technasium 

13.30-14.20 Inspiratieles 
Latijn 

Klassenwerk  Inspiratieles 
M&N 

Keuzewerktijd 

14.25-15.15 Keuzewerktijd     
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Lessen en begeleid werken 

Inspiratieles 

Elk blok zijn er inspiratielessen waarbij vakdocenten 

je alles vertellen over belangrijke thema’s en 

vaardigheden. Tijdens het klassenwerk ga je hier 

verder mee aan de slag. 

 

Klassenwerk in je stamlokaal 

Tijdens het ‘klassenwerk’ werk je aan de opdrachten 

en oefeningen van je weektaak. Dat doe je in je eigen 

stamlokaal. Een coach helpt je hierbij. Hij of zij kijkt 

hoe jij het beste leert en zal je hierin begeleiden. Het 

klassenwerk kan in het stamlokaal, maar soms ook in 

het studiecentrum of het binask-lab. 

 
Keuzewerktijd 

Vind je iets moeilijk, of wil je juist meer weten? 

Tijdens keuzewerktijd kun je vragen stellen aan 

vakexperts. Zij helpen je verder. Elke dag kun je 

kiezen welke expert je wilt raadplegen. 

 
Capita Selecta 

Tijdens Capita Selecta werk je elke periode aan een project. Je gaat aan de slag met het 

technasium, informatica, kunst en eigen gekozen onderwerpen. Voorbeelden zijn: 

speelgoed ontwerpen, een toneelstuk schrijven, of de school herinrichten. 
 



 

Talen 
In het eerste jaar staan de volgende talen op het 

programma: Nederlands, Cambridge Engels, Latijn, 

Frans en het vak literatuur. 

Latijn: In vwo-erasmus maak je in de eerste klas 

kennis met Latijn en natuurlijk ga je je ook in de 

cultuur van de Romeinen verdiepen: 

gladiatorenspelen, de Romeinse goden, het leven 

van alledag in het oude Rome, en nog veel meer. 

Eind klas kies je of je in de tweede klas doorgaat 

met Latijn of niet. Als je het leuk genoeg vindt, kun 

je er zelfs uiteindelijk eindexamen in doen. 

 

Themaweken 
Het hele jaar door zijn er themaweken. De eerste schoolweek start bijvoorbeeld met de 

‘circus’ week, waarin je kennis maakt met verschillende talen, kunst en cultuur en 

bewegingsonderwijs. Natuurlijk leer je ook elkaar, de coach en het gebouw kennen. 

 
Er zijn meer themaweken. Later in het jaar ga je je aansluiten bij een studievereniging, 

zoals de PR-, sport-, of 

inrichtingscommissie. Of je gaat je een 

excursie organiseren. 

We sluiten het jaar af met een grote 

vakantiebeurs. 

 

Tijdens de themaweken volg je niet het 

normale lesrooster en is er ook veel 

ruimte om zelf invulling te geven aan 

jouw projectwensen. 

 

Honours en support 
We gaan er vanuit dat iedereen het basisprogramma volgt, maar wat als je nog steeds 

tijd over hebt, of je wilt verdiepen in totaal iets anders? Dan is het honoursprogramma 

iets voor jou! Met deze extra projecten kun jij je richten op iets wat jij erg leuk vindt. 

Wat dacht je van: robotica, filosofie, anatomie, chemistry of cooking, Walterbosch School 

Choir of bridge? Dit programma is nog volop in ontwikkeling, dus er zal in de toekomst 

veel meer gedaan kunnen worden. 

 
Maatwerk en ondersteuning 

We proberen het onderwijs af te stemmen op jouw behoefte. Wat als het even niet lukt? 

Natuurlijk gaan we eerst onderzoeken waarom dat zo is. Als het kan helpen we je op de 

juiste weg. Zo kunnen juniorcoaches en young professionals (leerlingen uit vwo 5 en 6) 

je extra helpen en hebben we een speciaal supportprogramma. 

 

Soms is het toch teveel, of past de manier van werken toch niet bij je. In dat geval kun 

 

je altijd overstappen naar ons Linnaeus programma. 
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Praktische informatie 
Onze leerlingen werken veel zelfstandig. Veel lesmateriaal wordt digitaal aangeboden. 

Daarom is het nodig om een laptop mee naar school te nemen. 

 

We vragen verder een (extra) bijdrage (€80,-) om te kunnen deelnemen aan het 

Erasmus. Dit geld wordt besteed aan excursies, lesmateriaal, themaweken en 

gastsprekers. 

 
 

 

 
Een voorbeeld dagje Erasmus 

De ochtend begint om 08.30 uur in je eigen stamlokaal. Hier heb je je eigen plekje voor 

je boeken en materialen. Je pakt je spullen en gaat in je groepje zitten. Je coach opent 

de dag door bijvoorbeeld een stelling te geven, het nieuws te kijken, even te kletsen. 

Daarna ga je zelfstandig aan de slag met je weektaak. 

 

Je werkt soms alleen, soms samen. Je helpt elkaar, stelt vragen aan de coach, maakt 

planningen, leert woordjes, maakt een verslag, enz. Zin in een honoursmodule? Dan ga 

je naar een ander lokaal. Misschien word je wel opgehaald door een young professional, 

die je gaat helpen met je planning. 

 

Je hebt enkele lessen, zoals Engels, mens&maatschappij of wiskunde. Tijdens de les 

wordt uitgelegd wat jij moet weten om verder te kunnen met het klassenwerk. 

 

Je volgt capita selecta, waarin je zelf bedenkt wat je wilt onderzoeken of doen, zoals je 

eigen kleding maken, of onderzoek doen naar de huidige geopolitiek. 

 

Je hebt je ingeschreven voor keuzewerktijd. Dit keer heb je wiskunde gekozen. De 

wiskundedocent helpt je met extra uitleg. Zo kun jij weer verder. 

 

Om 15.15 uur zit de lesdag op school erop. Misschien moet je thuis nog wat doen. Of heb 

je hard gewerkt en ben je klaar voor vandaag? 

Wil je meer weten? Je kunt altijd 

contact met ons opnemen! 
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